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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิด
และพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ได้รับการสอนแบบพีโออี ประชากร คือ นักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน       
79 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบพีโออี หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แนวคิดและ
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและ
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบพีโออีมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจ
และบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
ค าส าคัญ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การสอนแบบพีโออ,ี นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to study the science for business and services learning achievement on the 

topic of concept and energy and chemical reaction of diploma students taught through POE approach. The population 

of this study were 79 diploma students in marketing of Lampang Vocational College during the first semester of the 

academic year 2020. The instruments used in this study consisted of learning management plans taught through POE 

Approach on the topic of concept and energy and chemical reaction and the science learning achievement test on the 

topic of concept and energy and chemical reaction. The statistics used in the data analysis included mean and standard 

deviation. Research findings were as follows: Students, post-test score average of science learning achievement on 

the topic of concept and energy and chemical reaction after taught through POE approach was higher than the                    

pre-test. 
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บทน า  

 การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้
ความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต 
ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อย่างไรก็ตาม การ
จัดการเรียนการรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 
(3000-1308) ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 
สาขาวิชาการตลาด พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดที่
คลาดเคลื่อนในเนื้อหาเคมี โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องแนวคิดและ
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่
ส าคัญในการศึกษาแนวคิดอื่น ๆ ทั้งนี้สาเหตุส าคัญที่ท าให้
นักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนอาจเป็นเพราะแนวคิดดังกลา่ว
เป็นนามธรรม ซึ่งนักเรียนไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์     
ที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาค จึงอาจส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจ
แนวคิดดังกล่าวนี้ได้ หรืออาจเกิดการจัดการเรียนรู้แบบ
บรรยายของครูผู้สอน ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการเรียน
แบบท่องจ า โดยไม่เข้าใจเนื้อหานั้น ๆ และไม่สามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล โดยอาศัยประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์จากกิจกรรมการทดลองเพื่อสรุปความรู้ความ
เข้าใจได้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงาน
กับการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่ า  
 อย่ า ง ไ รก็ตาม  แนวทางหนึ่ งที่ จะ ช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นก็คือ นักเรียน 
  
จะต้องสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา 
ความรู้ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล    
โดยอาศัยประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมการ
ทดลอง และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการสร้างความรู้หรือทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ที่สนับสนุน
ให้นักเรียนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความเข้าใจที่มีอยู่และอยู่บน
พื้นฐานของความเชื่อเดิม ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย White และ 
Gunstone (1992)  ก ารสอนแบบพี โ ออี เ ป็ นวิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดโดยให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อ
น าไปสู่การสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเป็นวิธีสอนที่
ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียน อีกทั้งยังส่งผล
ด้านการเรียนเชิงบวก โดยในการเรียนนั้นนักเรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติ เอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่  1 ขั้นพี  
(Predict) ท านาย เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนคาดคะเนผลที่จะเกดิขึน้
จากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ โดยใช้ประสบการณ์เดิมที่



 
 

มีอยู่ ข้อเท็จจริง หลักการ กฎหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาช่วยใน
การท านาย โดยที่นักเรียนจะต้องให้เหตุผลเกี่ยวกับการท านาย
ของนักเรียนประกอบด้วย ขั้นที่ 2 ขั้นโอ (Observe) สังเกต 
ขั้นนี้เป็นการหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา โดยนักเรียน
จะต้องลงมือท าการทดลองด้วยตนเอง และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยละเอียด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และบันทึกผล และขั้นที่ 3 ขั้นอี (Explain) อธิบาย ขั้นนี้จะ
เน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดเชิงหาเหตุผล เพื่อน าความรู้
ที่รวบรวมมาแล้วในขั้นโอมาอธิบายผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อลง
ข้อสรุปเป็นแนวคิดหลักโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหวา่ง
ข้อสรุปและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตทดลอง 
และให้เหตุผลในกรณีที่ผลการทดลองที่ได้ขัดแย้งกับค าท านาย 
เพื่อน าไปสู่การสร้างและแก้ไขปรับปรุงองค์ความรู้ใหม่ให้
ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือตามแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้นการสอนแบบพีโออี จึงสามารถพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงข้ึนได้ 
 จากสภาพปัญหาและประโยชน์ของการสอนแบบ             
พีโออีในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าแนวคิดดังกล่าว
มาใ ช้ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยนราย วิ ช า
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงาน
กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปีที่  1 สาขาวิชาการตลาด ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความ
เหมาะสมในการสอนแบบพีโออีได้ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันที่สามารถน ามาใช้ในขั้นน าให้
นักเรียนสังเกตตั้งค าถามได้ และมีกิจกรรมให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติทดลองเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
นอกจากนี้ ยั งส ามารถน าความรู้ ไปอธิ บายสิ่ ง ต่ า ง  ๆ                       
ในชีวิตประจ าวันได้ โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าเมื่อนักเรยีนไดร้ับการ
สอนแบบพีโออีแล้ว จะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่ อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนรายวิ ชา
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงาน

กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาดที่ได้รับการสอนแบบพีโออี  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย  
  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่  1 สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ จ านวน 79 คน 
 2. เนื้อหางานวิจัย คือ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิด
และพลั ง ง านกับการ เกิ ดปฏิกิ ริ ย า เคมี  ของนั ก เ รี ยน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ที่
ได้รับการสอนแบบพีโออ ี  
  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบพีโออี
เรื่อง แนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทา งการ เรี ยนรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงาน
กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
  1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ        
พีโออี เรื่อง แนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ขั้นตอนดังน้ี  
   1.1 ศึกษาขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์ผลการ
เ รี ยนรู้ แ ละสาระการ เ รี ยนรู้  กลุ่ ม วิ ช าวิ ทยาศาสตร์                       
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 
ที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและ
บริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 และศึกษาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบพีโออีที่พัฒนาโดย 
White และ Gunstone (1992) จากต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 



 
 

 1.2 ก าหนดเนื้อหาและจ านวนช่ัวโมงเรียนที่ใช้
ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมี 1 แผน จ านวน 4 
ช่ัวโมง 
 1.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละเนื้อหา และสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบพีโออี 
 1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
แบบพีโออี ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 
เรื่อง แนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ านวน 1 
แผน ระยะเวลาในการสอน 4 ช่ัวโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้
แต่ละแผนมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3) สาระส าคัญ 
  4) สาระการเรียนรู้ 
  5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ
สอนแบบพีโออีเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี                
คอนสตรัคติวิสต์ที่ให้นักเรียนส ารวจและค้นหาด้วยตนเอง 
แสดงความคิดเห็น และหาเหตุผลมาอธิบายแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความเข้าใจท่ี
มีอยู่และอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือเดิมประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน ดังนี ้
  5.1) ขั้นพี (Predict : ท านาย) เป็นขั้น
ที่ให้นักเรียนคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัญหาที่
ก า หนด ให้ เ กี่ ย ว กั บ  เ รื่ อ ง  แนวคิ ด และพลั ง ง าน กั บ                     
การ เกิดปฏิกิ ริยาเคมี  โดยใ ช้ประสบการณ์ เดิมที่มีอยู่  
ข้อเท็จจริง หลักการ กฎหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการ
ท านาย โดยที่นักเรียนจะต้องให้เหตุผลเกี่ยวกับการท านายของ
นักเรียนประกอบด้วย 
  5.2) ขั้นโอ (Observe : สังเกต) ขั้นนี้
เป็นการหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาโดยนักเรียนจะต้อง
ลงมือท าการทดลองเกี่ยวกับ เรื่องแนวคิดและพลังงานกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยตนเอง และสังเกตสิ่งที่ เกิดขึ้นโดย
ละเอียด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
บันทึกผล 

  5.3) ขั้นอี (Explain : อธิบาย) ขั้นนี้จะ
เน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดเชิงหาเหตุผล เพื่อน าความรู้
เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่
รวบรวมมาแล้วในขั้นโอมาอธิบายผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อลง
ข้อสรุปเป็นแนวคิดหลักโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหวา่ง
ข้อสรุปและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตทดลอง 
และให้เหตุผลในกรณีที่ผลการทดลองที่ได้ขัดแย้งกับค าท านาย                      
เพื่อน าไปสู่การสร้างและแก้ไขปรับปรุงองค์ความรู้ใหม่ให้
ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือตามแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
  6) สื่อการเรียนรู้ 
  7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงาน
กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ านวน 10 ข้อ มีขั้นตอนดังนี้  
  2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา สาระการเรียนรู้ 
และมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 
เรื่อง แนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 แนว
ทางการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) 
และหนังสือประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องแนวคิด
และพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวิชา
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงาน
กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยวิเคราะห์พฤติกรรมในการวัดผล
การเรียนรู้ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านความ
เข้าใจ Comprehension) ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Process)  และด้านการน าไปใช้ (Application) 
  2.3 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและ
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 
ข้อ โดยให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์ที่ต้องการวัดตามเนื้อหา
จุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ 



 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  
   หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับการสอนแบบพีโออี ดังตารางที่ 1  
 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจ
และบริการ เรื่องแนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนพีโออี 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนนักเรียน (คน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ก่อนเรียน 79 3.08 1.20  
หลังเรียน 79 8.53 0.62  

 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ  
พีโออีมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงาน
กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากแบบทดสอบก่อนเรียน 3.08 
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน 8.53 
คะแนน แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบท านาย สังเกต 
และอธิบายมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบพีโออีมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจ
และบริการ เรื่อง แนวคิดและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
จากแบบทดสอบก่อนเรียน 3.08 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบหลังเรียน 8.53 คะแนน แสดงว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบท านาย สังเกต และอธิบายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์งาน
ธุรกิจและบริการ ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) 
โดยใช้แนวทางการสอนแบบพีโออีที่ได้รับการพัฒนาโดย 
White และ Gunstone (1992)  ช่วยพัฒนาให้นัก เ รี ยน                   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดเชิงหาเหตุผล 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ประเมินค าอธิบาย รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์เดิม     
ที่มีอยู่  ข้อเท็จจริง หลักการ กฎหรือทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง                    
และองค์ความรู้จากแหล่งอื่น ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
ความเข้าใจในแนวคิดหลักที่จะศึกษามากขึ้น อีกทั้งให้นักเรียน
ได้ฝึกก าหนดแนวทางในการส ารวจตรวจสอบสมมติฐาน                 
ในส่วนนี้นักเรียนจะสามารถพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด               
หลักทางวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นั้นยังเน้นให้นักเรียนท างานแบบร่วมมือ มีการ
ระดมสมองแบ่งปันความคิดเห็น อภิปรายภายในกลุ่ม จึงช่วย
ให้นักเรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายความรู้
ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ



 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ รัตนาภรณ์ กลาง
มะณี (2553) วนิชา ประยูรพันธ์ (2553) และปิยพร ศรีสม 
(2555) ซึ่งพบว่านักเรียนที่รับการการสอนแบบพีโออมีีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
 1. จากการวิจัย พบว่า การที่ผู้วิจัยท าความเข้าใจ
หลักการและขั้นตอนของการสอนแบบพีโออีอย่างชัดเจน รู้จัก
การใช้ค าถามและกิจกรรมที่เหมาะสม จะช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ตามกระบวนการ มีความเข้าใจ และสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้มาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของ
การสอนแบบพีโออีให้เข้าใจก่อน 
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นพี (Predict : 
ท านาย) ครูผู้สอนไม่ควรแนะน าหรือตอบค าถามนักเรียน
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาที่ให้นักเรียนท านายผล เพราะ
ข้อมูลที่ได้จากการท านายของนักเรียนจะไม่ตรงกับความรู้เดิม
ที่นักเรียนมีอยู่ 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันโอ (Observe : 
สังเกต) ครูผู้สอนควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด สังเกตการ

ท างานร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในระหว่างการ
ปฏิบัติการทดลอง แนะน าหรือใช้ค าถามเพื่อช่วยแนะแนวทาง
ในการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน คอยกระตุ้นให้ก าลังใจ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากทดลอง จะช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบพีโออีในระดับช้ัน 
อื่น ๆ เพื่อศึกษาว่าการสอนแบบพีโออีจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนวิ ชาวิทยาศาสตร์ ของนั ก เ รี ยนที่ มี อ ายุ                      
และประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างไร 
 2. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบพีโออีในเนื้อหาสาระ
อื่น เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณิตศาสตร์ เพราะวิชา
เหล่านี้ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. ควรท าวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลของการสอนแบบ      
พีโออีต่อความคิดขั้นสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความคิดขั้นสูงเป็น
ความสามารถทางสติปัญญาที่ต้องพัฒนาให้เกิดแก่นักเรียน 
เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาและหลักการ รวมทั้งแนวคิด
ในรายวิชาต่าง ๆ     
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